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  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 ައްޙމަދު މަގު  އަީމރު 
 ދިެވިހާރްއޖެ ،މާލެ
  3323939 ޯފނު:

   info@audit.gov.mvއީމެއިލް: 
 

  މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު

 ތަފްޞީލްމަސައްކަތުގެ  . 1

 ައިއސްވޯްޕ އީމެއިލް ޯފރުޮކށްދިުނން. 20 ސްެޕިސިފޭކަޝަނށް ަގއިާވ  8ުމގެ މި ލިޔު 1.1

 

 އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު . 2

 11:00ގެ ުދަވހު އްތަ ދީއާ ވާ  24 ަބރު އޮކްޓޫ  2021އަްނާދީސިހސާުބ ހުށަަހަޅްނެޖޭހ ާތީރްޚ ައދި ގަޑި:  2.1

ޓް ޮއީފުހެގ ކޯަޕރޭ  ބިލްޑިންްގގެ ުފަރަތަމ ަފންިގިފލާަގއި ުހންނަ މި ޒީ ޣާ  ސީ ިހާސުބ ުހަށހަޅަްނެޖޭހ ަތން: އަްނދާ  2.2

 ާބއްާވ ބަްއދަުލވުުމަގއެެވ.ެސްކަޝްނގަިއ 

ްނ ުހަށަހާޅ އަންާދީސހިސުާބަތްއ އަްނާދީސިހާސުބ ހުށަެހުޅމަްށ ަކނޑަައާޅަފިއާވ ސުްނަގޑީގެ ަފހު  2.3

 ބަލައިުނގަެނޭވނެެއވެ.

 ުހންނަްނާވނީ ދިެވިހ ަބުހްނ ނުަވަތ އިނިގޭރިސ ބަހުންެނވެ.އަްނާދީސިހާސުބަގއި ުހިރހާ ިލުޔްނަތެކއް  2.4

 މި ބިޑާ ުގިޅެގން ިހްނގާ ަފިއސާެގ ުހިރާހ މުޢަާމާލްތަގކުަގއި ޭބުނންުކާރނީ ދިެވިހ ުރިފާޔއެެވ. 2.5

 މި ަމަސްއަކްތުކުރމަށް ޮކންެމ ަފރާތަަކްށެވްސ ުހަށެހޭޅނީ އެްއ ބިޑެވެ. 2.6

ން ޭބުރަގިއ ަދއްަކންެޖޭހ ަކސްޓަމް ިޑއުޓީާއިއ ޓެްކްސަތްއ ައިދ އެޫނން މި ަމަސްއަކްތުކުރމުގައި ާރއްެޖއާިއ ާރއްޖޭ  2.7

 ކަންޖޭެހނީ ަމސަްއަކާތ ހަާވލުވާ ަފާރެތވެ.ަފިއސާ ދައް  ާޗރޖެްއ ވާނަމަ އެ

ްނާދީސިހސާާބ ގުޅޭ މަޢުޫލމާތު ސާުފުކުރމްަށ ހުަށަހަޅްނެޖހޭނީ ިލުޔމުން އީެމއިލް ެމދުވިެރޮކެށެވ. ިމޮގުތން އިތުުރ އަ 2.8

 . ީއމެއިލް އެޑްެރަހެށވެ  info@audit.gov.mvމައުލޫާމުތ ޯހްއެދުވމަށް އީެމއިލްކުރަްއވާނީ 

ގައި، އަްނާދީސ ިހާސުބގަިއ ިހމަަނންެޖޭހަކަމްށ ަބޔާްނުކެރވަިފއިާވ އްެއެވސް ަމއުޫލމާތެްއ މި ަމއުލޫމާތު ަކުރާދހު  2.9

 ިހސާުބގަިއ ާސުފޮކށް ލިެޔިވަފއި ޮއްނނަްނވާެނއެެވ.ަނމަ، އެ ަމއުޫލމާތެއް އަްނާދސީ ވާ

 ަބންދުުކެރިވަފއެެވ. ިސޓީއުރަެއއްަގއި ހުންަނންވާނީ  އަްނާދީސިހާސބު  2.10

ަމްސުދަވްސެތޭރގައި  3ާފިއތުވި (ްކސް ކްިލައަރްންސ ރިޕޯޓު ުރމުެގ ކުރިްނ މީރާިއން ޫދުކާރ ޓެަމސަްއަކްތ ަހވާުލކު  2.11

 ހުށަަހަޅންެޖޭހނެެއެވ.) ދޫޮކްށަފިއވާ 
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 އަދި ލިޔުންތައް އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު . 3

 .ަމސަްއކަތުގެ ުނަވަތ ަތެކީތގެ ުޖމްަލ އަގު (ޖީެއސްީޓ ިހމަަނިއގްެނ) 3.1

 .ޮއންަނންވާނެެއވެ  ީދަފއި ުދަވުހގެ ވެލިޑީޓީ މުއްަދެތއް 60ުހަށެހޭޅ ިބޑުގައި މަުދވެގެން  3.2

ަސރިވްސ ޮވރަންޓީެގ ޮގުތަގއި ަމދެުވެގން  މުްއަދތު. ގެއޭ  ދޭންެޖޭހނަމަ އް ޑެިރއަނުަވތަ ސަރިވސް ޕީ  ޮވރްަނޓީެއއް 3.3

 ނެެއެވ.ެޖހޭ  ން ދޭ ަހުރ ުދަވުހގެ މުއްަދތު ެކްއ) އަ (އެ 1

  .ަމސަްއކަތް ިނންުމމަށް ުހަށަހާޅ މުްއދަތު 3.4

 ވޯްޕ އީމެިއލް ޯފުރޮކްށދޭ ަފރުާތެގ ޮއަތަރއިޒްްޑ ޑިސްްޓިރިބއުަޓރ ކަމުގެ ިލޔުން.އަިއސް  3.5

ައްށާވަވުރގެ ބިްޑ  0.5އަުގގެ %ުޖމްލަ ުރިފާޔައްށވުރެ ޮބޑުވާނަމަ،  500,000.00ބިޑުގެ ޖުމްަލ ައުގ  3.6

 28ދަްއަކންެޖޭހނެެއެވ. ބިޑް ެސކިުއިރީޓގެ ވެލިޑިޓީ މުްއަދުތ، ބިޑުެގ ވެލިިޑޓީ މުއްަދަތްށވުރެ   ެސކިުއިރޓީއެއް

 އަދި ބިޑް ުހަށަހާޅ ުދަވުހ ބިޑާއެުކ ބިޑް ެސކިުއިރޓީ ުހަށަހަޅންާވެނއެެވ. ދުަވްސ ިއުތުރާވްނޖެހޭެނެއވެ.

ރ (ަފސްަލއްަކ ުރިފާޔ) ައްށވުެރްއ ބޮޑު 500,000.00އަަގީކ ުޖމްލަ ބިޑް ާކމިާޔުބުކރާ ަފާރުތްނ ުހަށަހާޅަފއިާވ  3.7

ިއްނސަްއަތ) އެްއަބސުްވމުަގއި ޮސއިުކާރުދަވުހ  ިތނެއް ( 3އަެގއްަނމަ ާޕރޯފމަްންސ ެގެރންީޓގެގޮތުަގއި %

  ުހަށަހަޅންވާެނއެެވ.

ން ނުަވަތ ަޕރފޯމަްންސ ގެރެްނޓީ ވާްނެޖޭހނީ ަސުރާކުރ ަގޫބލުުކެރވޭ ޭބްނަކކު  ައދި މިޮގަތްށ ދަްއާކ ިބޑް ެސިކުއރިޓީ  3.8

ފައިޭނންޝަްލ ިއްނސްޓިޓިއުްޓ (ިދވެހި ރްާއޖޭަގއި ާގއިްމުކެރވިފަިއާވ) އަކުން އެ ްޕރޮޖެކްޓަަކްށ ުދޮކްށަފިއާވ 

 ެސކިުއިރޓީ ނުަވަތ ެގެރންޓީައަކެށެވ.

 .ަސަމީރއެއް   ޕްޮރަފއިލް ވިަޔާފީރގެ  3.9

 .ވިަޔާފީރެގ ަރިޖްސޓްރީގެ ޮކޕީ  3.10

 ަރިޖސްްޓޭރަޝްނގެ ކޮީޕ.ަނަމ އެސް.ެއމް.ީއ ެއސް.ެއްމ.އީ  3.11

 ޖީ.ެއްސ.ޓީ ަރިޖްސޓްޭރަޝްނ ސެޓިްފކެުޓގެ ޮކޕީ. 3.12

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިެޓޑް ުކްނުފްނެޏއްަނމަ ކުްނުފީނގެ ައަހީރ ީފ ެދްއިކކަުމގެ ިރިސޕްްޓ. 3.13

 ަންނަބުރ އަިދ ީއމެއިްލ އެޑްެރްސ.ފޯނު އަްނާދީސިހާސުބ ހަުށަހާޅ ަފާރުތެގ އެްޑެރްސ، ގުޅޭެނ  3.14

 ަގއިާވ ައްނާދީސިހާސުބ ުހަށަހާޅ ޯފުމ. 1ޖަުދަވލް ުމގެ މި ލިޔު 3.15

 ަގއިާވ ުހަށަހަޅްނޖެހޭ ތަެކީތެގ ޗެކްިލސްްޓ. 2ުމގެ ޖަުދަވލް މި ލިޔު 3.16

 ެނއެވެ. ުކެރވޭ ޑުއުންލޯޑަ ލިްނުކން  ގަިއ މިވާ މު ިތރީ ފޯ  ަގއި ވާ 2އަދި ޖަުދވަލް  1 ޖަުދވަލް

http://www.audit.gov.mv/webpage.aspx?pageID=98 

 

 މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން . 4

 އޭިންނަޝލްައހަރުެގ ފަ  ުތވެިދޔަ ވޭ  ންޑް ރެވެިނއު ޮއޯތިރޓީައްށ ުހަށަހާޅަފއިވާ ްނުފްނޏެއްަނމަ ޯމލްޑިވްްސ ިއންލެ ކު 4.1

 .ުހަށަހަޅްނވެާނއެވެ  ސްޓޭްޓމަންުޓގެ ޮކޕީ

ކަްމ ަފއިޭނންޝަްލ ސްޭޓޓްމަންްޓ ުނަވަތ އިން  ޭވުތވެިދޔަ ައަހުރގެ   ނުަވަތ އިްނެވސްްޓމަންެޓއްނަމަަފުރެދއް އަމިއްލަ  4.2

 .ބޭންްކ ސްޓޭޓްަމންޓް  ަމްސދުވަުހގެ  6ުނަވަތ އެްނމެ ަފުހ އެކްްސެޕންޑިޗަރ ިރޯޕރްޓ 
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 ންއަންދާސީހިސާބު ބާތިލްކުރު . 5

 ލިުޔންތައް މަޢުޫލމާުތ ުނވަތަ   ގަިއ ާފަހގަޮކްށަފިއވާ  4އަދި  3މި ަމއުލާޫމތު ަކުރާދހުގެ ެސްކަޝން  5.1

ުހަށާނޅާ ަފާރްތަތުކެގ  (އަްނާދީސިހާސުބ ުހަށަހާޅ ޯފުމ ައިދ ުހަށަހަޅްނެޖޭހ ަތެކީތގެ ެޗކްިލސްްޓ ފިޔަވަިއ)

 އަްނާދީސިހާސުބަތއް ބާޠިްލ ކުރެޭވެނއެވެ.

އަްނާދީސިހާސުބ ހުށަަހާޅ ޯފާމއި ުހަށަހަޅްނެޖޭހ ަތެކީތގެ ެޗކްިލސްްޓ، އަްނާދސިީހާސާބިއ ެއކު ުހަށަހާޅަފިއނުވާނަަމ  5.2

އަްނާދީސިހސާުބ ުހަށަހުޅްއާވ ވަުގުތ އަްނާދީސިހާސުބ ުހަށަހާޅ ޯފމާއި ުހަށހަަޅްނެޖޭހ ަތެކީތގެ ޗެކްިލސްްޓ، 

 ފުރަިހަމުކުރަމްށ ުފުރަޞެތްއ ެދޭވނެެއެވ. 
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މިޮއީފުހން  ީދަފއިާވ ިރުކއަރަމންަޓްށ ެފޭތތޯއާިއ ުފިރހަަމުކަރނެްޖޭހ މައުޫލާމުތަތްއ ުފރިހަމަޮކްށަފއިޭވޯތ ބިުޑަތއް އިެވލުއޭްޓކުުރމުގައި 

 ްށަފުހ ިރުކައރމަންޓްަށ ުނެފތޭ ުނަވަތ މައުލޫާމުތ ފުރަިހަމ ނުާވ ިބޑަުތއް ާބިތްލުކރެޭވެނެއެވ.ބެުލމަ 

  މަސައްކަތުގެ އަގު

  ޕޮއިންޓް) 100(

ޭބނެެއެވ. އަަގްށލި ރު އެންމެ ަދށް ައގު ުހަށަހޅާ ފަާރަތށް ުފލް ޮޕިއންޓު އަަގށް އިވެުލއޭްޓުކާރއި 

ަކްށ ޕޮިއންުޓޕޮިއންޓު ދޭިއުރ އެންމެ ަމިތން ޮޕއިންުޓ ލިބަޭފާރުތގެ ިއުތުރްނ ެއެހން ަފާރްތތަ 

 ދޭެވނީ ިތީރަގއި ެއާވ ފޯިމއުލާަގިއާވ ޮގތަށެެވ.

 × 100ބިުޑގެ ައަގްށ ިލޭބ ޮޕއިްނޓު = 
އެްނމެ  ަދށް  އަގު 

 ހުށަަހޅާފަިއވާ  އަގު 
 

  ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބާތިލްވާނެއެވެ. ނުފެތޭނަމަސްޕްސިފިކޭޝަނަށް 
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